...Víte co. Víme jak!

Nové právní předpisy ES v oblasti posuzování shody výrobků
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008,
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339.
Toto nařízení bylo schváleno Radou EU 9. července 2008 a je závazné v celém rozsahu a přímo
použitelné ve všech členských státech. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v
Úředním věstníku Evropské unie (13.8.2008), plné použití od 1. ledna 2010. Smyslem nařízení je
upravit pravidla pro pohyb výrobků (zboží) v rámci ES tak, aby tyto výrobky neohrožovaly oprávněný
zájem uživatelů (tj. zdraví, bezpečnost, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí) a zároveň
zajistit, aby byl umožněn při dodržení těchto pravidel volný pohyb výrobků.
Toto nařízení stanovuje:
 Pravidla pro akreditaci
 Pravidla dozor nad trhem
 Způsob kontroly výrobků ze třetích zemí
 Zásady pro označování výrobků značkou CE
Struktura nařízení:
 KAPITOLA I: OBECNÁ USTANOVENÍ (vymezuje předmět a oblast působnosti, definice a pojmy
použité v nařízení)
 KAPITOLA II: AKREDITACE (stanovuje obecné zásady provádění akreditace, vymezuje povinnost
každého členského státu stanovit jediný akreditační orgán – v ČR Český institut pro akreditaci,
o.p.s., dále vymezuje podrobně požadavky na systém akreditace v EU)
 KAPITOLA III: RÁMEC ES PRO DOZOR NAD TRHEM A KONTROLU VÝROBKŮ, KTERÉ
VSTUPUJÍ NA TRH ES (stanovuje mj. informační povinnosti členských států, pravidla pro dozor
nad trhem, pravidla pro výrobky přestavující vážné riziko)
 KAPITOLA IV: OZNAČENÍ CE (obecné zásady – kdo a jak smí připojovat označení CE)
 KAPITOLA V: FINANCOVÁNÍ ZE STRANY SPOLEČENSTVÍ (finanční opatření, ochrana finančních
zájmů ES)
 KAPITOLA VI: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (stanovuje technické pokyny, sankce, vstup v platnost)
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o
společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
Toto rozhodnutí stanovuje zásady pro budoucí právní předpisy členských států, které budou
harmonizovat podmínky týkající se uvádění výrobků na trh. Rozhodnutí stanovuje následující oblasti:
 obecné zásady uvádění výrobků na trh Evropského společenství pro vymezenou oblast působnosti
 úroveň ochrany veřejných zájmů
 vymezuje postupy posuzování shody
 určuje pravidla vydávání pro ES prohlášení o shodě
Povinnosti výrobců, dovozců, zplnomocněných zástupců a distributorů jsou podrobně uvedeny v příloze
č. I tohoto rozhodnutí, jednotlivé postupy posuzování shody v příloze č. II, vzor ES prohlášení o shodě
v příloze č. III.
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